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ABSTRAK 

PESAN DAKWAH DALAM NOVEL KARYA OKI SETIANA DEWI 

 

Oleh 

ANIS SAUL HANIA 

Pesan dakwah (Maddah) adalah materi ajaran Islam yang menyangkut 

segala aspek kehidupan dari segi akidah, syariat dan akhlak yang tak lepas dari 

Al-Qur’an dan Al-Sunnah, yang  disampaikan oleh da’i (komunikator) kepada 

mad’u (komunikan) atau khalayak. Di era modern sekarang ini dakwah harus 

dikemas dengan berbagai sarana, agar dakwah dapat berlangsung dengan efektif 

dan efisien. Keberadaan novel sekarang bisa dijadikan sebagai media dakwah 

yang efektif untuk mencapai tujuan dakwah. Pesan-pesan media tulis secara 

umum juga memiliki efek yang lebih besar dibandingkan dengan media lisan. 

Diantaranya adalah novel Melukis Pelangi, Sejuta Pelangi, Cahaya Diatas 

Cahaya, Hijab I’m In Love dan Dekapan Kematian karya Oki Setiana Dewi 

yang di dalamnya kental akan nuansa dakwah. Di dalamnya terdapat pesan-

pesan keagamaan dan moral, berisikan kisah-kisah yang menunjukan kekuasan 

Allah mengenai skenario hebat-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan tentang 

bagaimana menyingkap berbagai hikmah dalam  kehidupan. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti merumuskan 

permasalahan sebagai berikut: Bagaimana klasifikasi dan isi pesan dakwah 

dalam novel karya Oki Setiana Dewi, bagaimana karakteristik pesan dakwah 

dalam novel karya Oki Setiana Dewi dan bagaimana implikasi pesan dakwah 

dalam novel karya Oki Setiana Dewi terhadap pembaca. 

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

pustaka (library research) dan bersifat biografi merupakan penelitian kualitatif 

terhadap individu serta pengalamannya yang dituliskan dengan cara 

mengumpulkan dokumen dan arsip-arsip . Metode pengumpulan data yang 

penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi sebagai 

metode utama dan dilengkapi dengan metode wawancara. Metode Content 

Analisis atau analisis isi yaitu tehnik yang digunakan untuk menarik 

kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan 

secara obyektif dan sistematis. 

Hasil penelitian dalam novel karya Oki Setiana Dewi yang terdapat 5 

judul yakni Melukis Pelangi, Sejuta Pelangi, Cahaya Diatas Cahaya, Hijab I’m 

In Love dan Dekapan Kematian ini terdapat klasifikasi aqidah, syariah dan 

akhlak. Karakteristik pesan dakwah yang disampaikan dalam novel tersebut 

adalah banyak menyampaikan tentang kisah-kisah based on true story yang 
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menceritakan kisah penulis dalam perjalanya menggapai ridho Allah SWT dan 

mengambil contoh-contoh orang yang memberikan kisah nyata dalam 

kehidupanya yang sangat inspirasi. Untuk pengaruhnya novel-novel karya Oki 

Setiana Dewi mampu membius para pembacanya. Para pembaca memberikan 

respon yang sangat positif, mereka merasa begitu terinspirasi dan menyatakan 

adanya perubahan dalam dirinya setelah membaca novel tersebut. Seperti dalam 

aspek aqidah seeorang merasa semakin yakin kepada Allah bahwa Allah akan 

mengabulkan keinginan hambanya selama ia berusaha dan bersungguh-

sungguh, mengenal dekat Allah, semakin teguh dengan Islam, berprasangka 

baik kepada Allah,  dan dalam aspek akhlak mampu merubah pandangan dari 

skeptis menjadi sangat optimis, dapat menyusun prioritas, sabar, ihklas, 

tawadhu, bekerja keras, lebih bersyukur, menyadarkan untuk lebih peka 

terhadap kehidupan sekitar dan berbagi, lebih semangat dalam menuntut ilmu, 

ingin belajar bahasa Arab dan menghafal Al-Qur’an, mengubah paradigma 

yang tadinya belum siap menutup aurat menjadi berjilbab, yang sudah berhijab 

semakin memantapkan dan meyempurnakan hijabnya, termotivasi untuk 

bertindak lebih baik lagi dalam beribadah, terus memperbaiki diri, menambah 

kekuatan untuk mempersiapkan diri dan juga kekuatan ketika datangnya 

perpisahan, semakin sadar dan sayang dengan orang tua serta semakin bersikap 

baik terhadap orang tua juga orang lain. 

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Novel-novel karya Oki Setiana 

Dewi sebagai media untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah ternyata banyak  

yang dapat dijadikan pembelajaran untuk diambil hikmanya karena memang 

terdapat nilai-nilai ajaran Islam yang terkandung di dalamnya. Seperti pesan-

pesan dalam aspek aqidah, syariah dan akhlak dengan mengambil kisah 

perjuanganya dan orang-orang sekelilingnya  ternyata memberikan kontribusi 

lebih dalam dunia sastra  dan dakwah dengan ribuan pembaca  yang merasa 

begitu terinspirasi  dan menyatakan adanya perubahan dalam dirinya setelah 

membaca novel tersebut. 
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MOTTO 

           

         

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan. Dia telah 

menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang 

Maha pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam. Dia 

mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. (QS.Al-‘Alaq 1-5) 
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